
 

         Pachete FOTO nuntă  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto STANDARD  600 € Foto PREMIUM  800 €   

 

Foto ULTIMATE   1000 €    

 

Fotografii NUNTĂ 
 

• 1 fotograf prezent pe toată durata 
evenimentului (ziua nunții) 

• Fotografierea întregului eveniment începând 
de la pregătirea mirilor până după tort 

• O ședință foto cu mirii în ziua nunții 
• Număr nelimitat de cadre (în format digital) 
• Selecție și editare profesională a tuturor 

fotografiilor 
• Predarea tuturor fotografiilor editate pe 

Memory Stick USB și carcasă de piele 
personalizată 
 
 

Fotografii NUNTĂ 
 

• 1 fotograf prezent pe toată durata 
evenimentului (ziua nunții) 

• Fotografierea întregului eveniment începând 
de la pregătirea mirilor până după tort 

• O ședință foto cu mirii în ziua nunții 
• Număr nelimitat de cadre (în format digital) 
• Selectarea și editarea profesională a tuturor 

fotografiilor 
• Predarea fotografiilor editate pe Memory Stick 

USB și carcasă de piele personalizată 

Album Foto ,,MEMORIES’’ 

• Album Foto 25x25cm (25 colaje / 50 pagini) 
• Copertă: Piele Naturală Personalizată 
• Finisaje Album: Premium (la alegere) 
• Cutie de protecție personalizată pt. album 
 
 

Fotografii NUNTĂ 
 

• 1 fotograf prezent pe toată durata 
evenimentului (ziua nunții) 

• Fotografierea întregului eveniment începând 
de la pregătirea mirilor până după tort 

• O ședință foto cu mirii în ziua nunții 
• Număr nelimitat de cadre (în format digital) 
• Selectarea și editarea profesională a tuturor 

fotografiilor 
• Predarea fotografiilor editate pe Memory Stick 

USB și carcasă de piele personalizată 

Album Foto ,,MEMORIES’’ 
 

• Album Foto 25x25cm (25 colaje / 50 pagini) 
• Copertă: Piele Naturală Personalizată 
• Finisaje Album: Premium (la alegere) 
• Cutie de protecție personalizată pt. album 
 
Shooting ,,TRASH THE DRESS’’ 
 

• Ședința Foto realizată după nuntă într-o locație 
aleasă de comun acord 

• Editare profesională a tuturor fotografiilor 
• Galerie Online (Cloud Storage) protejată cu 

parolă (Acces client sau guest) 
• Predarea fotografiilor editate pe Memory Stick 

USB și carcasă de piele personalizată 

 
 



 

        Pachete VIDEO nuntă  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video STANDARD  600 € Video PREMIUM  850 €   

 

Video ULTIMATE   1000 €    

 

• 1 videograf prezent pe durata întregului 
evenimentului, începând de la pregătirea 
mirilor, până după momentul tortului festiv 

• Filmare cu 1 cameră mirorless Full HD (1920 x 
1080px), filmarea brută este de până la 5 ore 

• O ședință video cu mirii în ziua nunții 
• Realizarea unui montaj video profesional 

descriptiv al evenimentului, cu aplicarea unor 
corecții de culoare și culoare, precum și muzică 
pe fundal (acolo unde toate acestea sunt 
necesare). Durata montajului final este de până 
la 3 ore. 

• Realizarea unui clip „highlights” (cele mai 
importante momente), cu durata între 2 – 5 
minute 

• Predarea materialului video se face pe memory 
stick, format MP4 și carcasă de piele 
personalizată 

• Înregistrarea sunetului cu microfon extern 
montat pe cameră – pentru o calitate 
superioară a sunetului 

• 1 videograf prezent pe durata întregului 
evenimentului, începând de la pregătirea 
mirilor, până după momentul tortului festiv 

• Filmare cu 1 cameră mirorless Full HD (1920 x 
1080px), filmarea brută de până la 5 ore 

• O sedință video cu mirii în ziua nunții 
• Realizarea unui montaj video profesional 

descriptiv al evenimentului, cu aplicarea unor 
corecții de culoare și culoare, precum și muzică 
pe fundal (acolo unde toate acestea sunt 
necesare). Durata montajului final este de până 
la 3 ore. 

• Realizarea unui clip „highlights” (cele mai 
importante momente), cu durata între 2 – 5 
minute 

• Predarea materialului video se face pe memory 
stick, format MP4 și carcasă de piele 
personalizată 

• Înregistrarea sunetului cu microfon extern 
montat pe cameră și reportofon (la sală) – 
pentru o calitate superioară a sunetului 

• Filmare din dronă atât a locațiilor, cât și a 
momentelor importante ce se desfășoară în 
exterior. Filmarea este realizată de un al doilea 
videograf, prezent pe teren până în momentul 
intrării mirilor la restaurant/sală 

• 2 videografi prezenți pe pe durata întregului 
evenimentului, începând de la pregătirea 
mirilor, până după momentul tortului festiv 

• Filmare cu 2 camere mirorless Full HD 
(1920x1080px), filmarea brută de până la 5 ore 

• O sedință video cu mirii în ziua nunții 
• Realizarea unui montaj video profesional 

descriptiv al evenimentului, cu aplicarea unor 
corecții de culoare și expunere, precum și 
muzică pe fundal (acolo unde toate acestea 
sunt necesare). Durata montajului final este de 
până la 3 ore. 

• Realizarea unui clip „highlights” (cele mai 
importante momente), cu durata între 2 – 5 
minute 

• Predarea materialelor video se face pe memory 
stick, format MP4 și carcasă de piele 
personalizată 

• Înregistrarea sunetului cu microfon extern 
montat pe cameră și reportofon (la sală) – 
pentru o calitate superioară a sunetului 

• Filmare din dronă atât a locațiilor, cât și a 
momentelor importante ce se desfășoară în 
exterior. Filmarea este realizată de unul din cei 
doi cameramani 

• Filmarea cu macaraua video la restaurant/sală, 
realizată de unul din cei doi cameramani 



 
 

EXTRAOPȚIUNI FOTO - VIDEO  2021 / 2022 

Extraopțiuni Servicii Foto 

 

□ Fotografierea căsătoriei civile (programată în altă zi decât ziua evenimentului) 70 € 
□ Fotograf suplimentar nuntă   350 € 
□ Şedință Foto Save the date  150 € 
□ Ședință Foto Trash the dress 200 € 

Extraopțiuni Albume 

 

□ Album Foto (25x25cm)  200 € 
□ Album Foto (30x30cm)  250 € 
□ Album replică: 10x10 cm 15 € 
□ Album replică: 15x15 cm 30 € 
□ Album replică: 20x20 cm 60 € 
□ Cutie de piele pt. Album 100 € 
□ Cutie de lemn pt. Album 80 € 
□ Stick USB + Carcasă piele  30 € 
□ Stick USB + Cutie lemn 50 € 

Extraopțiuni Print 

 

□ Tablou Canvas pe suport lemn (Tarif pe m²) 140 € 
□ Tablou Acryl pe suport plexiglass (Tarif pe m²) 240 € 
□ 100 Fotografii: 10x15 cm   20 € 
□ 100 Fotografii: 15x21 cm   40 € 

Extraopțiuni Servicii Video 

 

□ Video pentru ceremonia de la cununia civilă programată în altă zi (de luni până vineri) 70 € 
□ Video pentru ceremonia de la cununia civilă programată în altă zi (sâmbată sau duminică) 150 €  
□ Şedință video “Save the date” ce se face înainte de nuntă și realizarea unui clip video 150 € 
□ Ședință video „Trash the dress”, ce se realizează într-o zi, după nuntă 200 € 
□ Filmare la rezoluție 4K – tarif per cameră 200 € 
□ Filmare cu macaraua video la restaurant pentru pachetul STANDARD (include al doilea cameraman prezent la restaurant) 250 € 

 


